SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU
STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU
Na temelju članka 14. st. 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/2018),
Povjerenstvo za raspodjelu naknade od 0,5% za posredovanje pri obavljanju studentskih
poslova objavljuje
JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

1. PREDMET I CILJEVI POZIVA

Povjerenstvo za raspodjelu naknade od 0,5% za posredovanje pri obavljanju studentskih
poslova poziva, kao prihvatljive prijavitelje;
1. studente koji studiraju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
2. studente koji, u prethodnoj ili tekućoj godini, imaju najmanje jednu isplatu ugovora o
obavljanju studentskog posla posredovanjem Studentskog centra u Osijeku;
3. studentske organizacije (studentski zborovi te studentske udruge) koje djeluju na
području Osječko-baranjske županije
da se prijave za financijsku potporu u provođenju aktivnosti iz područja kulturnih, sportskih,
znanstvenih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti koje doprinose poboljšanju studentskog
standarda i kvaliteti života studenata, popularizaciji znanosti, razvoju karijera studenata,
poticanju i promicanju izvrsnosti među studentima a koje provode studenti i studentske
organizacije sukladno čl. 14. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova.

2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Ukupno planirana vrijednost Poziva iznosi 0,5% neto iznosa naknade izvođaču, koje Studentski
centar u Osijeku prikuplja na žiro-računu posebne namjene.
Sredstva za odobrene aktivnosti dodjeljivat će se sukladno raspoloživim sredstvima na žiroračunu posebne namjene.
Povjerenstvo će, na temelju ocjena aktivnosti, Odlukom utvrditi je li prijava odobrena te
odrediti visinu dodijeljenih sredstava, u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljene

aktivnosti, brojem odobrenih aktivnosti pristiglih na Poziv i ukupnim raspoloživim iznosom
sredstava prikupljenih za tu namjenu.

3. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV
Na Poziv se mogu prijaviti studenti i studentske organizacije koje su, u skladu s uvjetima
Poziva, prihvatljivi prijavitelji.
Poziv se ne odnosi na financiranje aktivnosti trgovačkih društava, obrta, ustanova i zaklada.

4. UVJETI ZA PRIJAVU NA POZIV
Student pojedinac kao prijavitelj projekta mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da studira na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , što dokazuje
potvrdom o statusu studenta ili da ne studira na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku a ima najmanje jednu isplatu obavljanju studentskog posla
posredovanjem Studentskog centra u Osijeku u tekućoj akademskoj godini što
dokazuje karticom Studentskog centra u Osijeku o isplati za studenta;
Studentski zbor kao prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je studentski zbor sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Studentska udruga kao prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar studentskih udruga
i drugih studentskih organizacija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku što dokazuje izvatkom iz Registra studentskih organizacija na
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
2. da ima registrirano sjedište u Osječko-baranjskoj županiji
2. da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje studentske udruge ne vodi kazneni
postupak te ista ne smije biti osuđivan za kaznena djela što dokazuje izvatkom
iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa;
3. da vodi transparentno financijsko poslovanje (izvješće iz FINA za prethodnu
kalendarsku godinu što dokazuje Godišnjim financijskim izvještajem iz
Financijske agencije (FINA), ukoliko udruga postoji dulje od jedne godine;
Prihvatljivi prijavitelj nakon dodjele sredstava potpisat će Izjavu o nepostojanju dvostrukog
financiranja. U svrhu ovog javnog poziva dvostrukim financiranjem smatra se financiranje istog
specifičnog troška iz dva izvora (proračuna države, jedinica regionalne i lokalne samouprave,

ministarstava, javnih ustanova, Europskih fondova, sredstava Sveučilišta, sastavnica
Sveučilišta, sredstava Studentskog zbora Sveučilišta i drugih izvora).
Prijava na Poziv razmatrat će se ako sadržava sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce
određene Pozivom.

5. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI
UZ PRIJAVU
5.1. Prijava mora sadržavati:
1. ispunjen i potpisan Obrazac A1 – Obrazac za prijavu aktivnosti za dodjelu financijskih
sredstava;
2. troškovnik projekta – Obrazac A2;
3. sljedeće potvrde i dokaze:
Student pojedinac:
-

potvrda o statusu studenta na Sveučilištu u Osijeku ili kartica Studentskog centra u
Osijeku o isplati najmanje jednog studentskog ugovora u tekućoj akademskoj
godini (za studente koji ne studiraju na Sveučilištu u Osijeku) ;

Studentska udruga:
-

izvadak iz Registra studentskih organizacija na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku;
dokaz o nekažnjavanju (izvadak iz kaznene evidencije)
godišnji financijski izvještaj iz Financijske agencije (FINA), ukoliko udruga postoji
dulje od jedne godine.

5.2. Neobvezni dio prijave
-

materijali o prezentaciji rada prijavitelja – isječci iz novina, brošure, publikacije i sl.

5.3. Zaprimljene prijave sa svojom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo putem e-maila na adresu
elektroničke pošte aktivnosti.stuc2020@gmail.com, u jednom PDF dokumentu koji sadržava
sve potrebne obrasce i potvrde. Svaka aktivnost prijavljuje se zasebnom e-mail porukom, s
naslovom poruke (Subject) koji sadržava naziv prijavljene aktivnosti:
Sva pitanja u vezi s Pozivom mogu se uputiti na isti e-mail.
Prijava se smatra potpunom samo ako uz dostavljenu e-mail poštu prijavitelj popuni i google
obrazac dostupan na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX8sG8pB4B4lK9f633IVOkOG29ORbRjU3t2
W90tVWpTSVCsg/viewform?vc=0&c=0&w=1

7. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok podnošenja prijava na ovaj Poziv jest:
1. zaključno 18. veljače 2020. za prijave kojima je datum početka izvođenja projektnih
aktivnosti pada u razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
Prijave za aktivnosti čije izvođenje počinje nakon 30. lipnja 2020. godine moći će se prijaviti
na Javni poziv objavljen u lipnju 2020. godine.
Prijave aktivnosti dostavljene izvan propisanih rokova bit će razmatrane samo ako prijavitelj
iznese objektivne razloge zašto nije mogao predvidjeti niti utjecati na datum i tijek realizacije
aktivnosti (npr. prolazak u višu kategoriju natjecanja, prihvaćanje znanstvenog rada za objavu
i sl.). Odluku o razmatranju prijave pristigle izvan roka donosi Povjerenstvo.
Financirat će se aktivnosti koje se provode isključivo u kalendarskoj 2020. godini.

8. AKTIVNOSTI KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijava na Poziv:
1. koja je nepotpuna, sadrži nečitljive dokaze, dokumentaciju i obrasce;
2. koja ne zadovoljava uvjete poziva iz dijela 5. ovog Poziva;
3. koja je podnesena na način suprotan dijelu 6. ovog Poziva.

9. OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE VRIJEDNOSTI AKTIVNOSTI

Povjerenstvo će pristigle prijave ocjenjivati sukladno čl. 8 objavljenih Kriterija za financiranje
studentskih aktivnosti
Povjerenstvo na temelju broja bodova donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Potrebno je ostvariti minimalan broj od 30 bodova, kako bi za aktivnost bila odobrena
financijska sredstva.

10. NAČIN OBJAVE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na web stranicama Studentskog centra u
Osijeku, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke Povjerenstva.
Na Odluku o dodijeli financijske potpore prijavitelji mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam)
dana od dana objave Odluke o dodjeli financijske potpore.
O prigovorima na Odluku o dodjeli financijske potpore odlučuje Povjerenstvo u roku od najviše
8 (osam) dana, te objavljuje konačnu Odluku o dodjeli financijske potpore.

11. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU AKTIVNOSTI

S prijaviteljem kojemu je odobrena financijska potpora Studentski centar u Osijeku će potpisati
ugovor o financiranju aktivnosti.
Financijska će sredstva biti doznačena prijavitelju u roku i na način određen ugovorom o
financiranju aktivnosti.
12. IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM PROJEKTU
Prijavitelj je dužan na mail adresu aktivnosti.stuc2020@gmail.com u roku 30 dana od dana
završetka aktivnosti poslati izvještaj o provedenoj aktivnosti. Obrazac izvještaja A3 sastavni je
dio materijala uz ovaj poziv.
13. OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA
Ovaj Poziv objavljen je dana 5. veljače 2020. godine na internetskim stranicama
Studentskog centra u Osijeku www.stucos.unios.hr. Prijave se zaključuju 18. veljače u
23:59 sati.
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